REGULAMIN KONKURSU
organizowanego wyłącznie na potrzeby
DNIA OTWARTEGO WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ PK
w dniu 4 marca 2017 r.

Postanowienia ogólne:

1. Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej.
2. Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział przybyli na Dzień Otwarty WIL PK uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
3. Laureaci:
Do grona laureatów Konkursu zaliczać się będą osoby, które poprawnie
odpowiedzą na wszystkie pytania zawarte w Karcie Konkursowej.
4. Komisja Konkursu:
W skład Komisji przeprowadzającej Konkurs, sprawującej nadzór nad
poprawnością przebiegu Konkursu oraz kwalifikującej poprawne odpowiedzi do
losowania nagród wchodzi 2 przedstawicieli Dziekanatu WIL PK oraz
przedstawiciel Samorządu Studentów WIL PK.
5. Nagrody:
• 3 zestawy „gadżetów” związanych z edukacją na WIL PK,
• nagroda główna: zestaw „gadżetów” oraz karnet uprawniający do 2-godzinnej
gry w kręgle lub bilard w Klubie „Prominent”. Realizacja nagrody głównej może
odbyć się wyłącznie w Klubie „Prominent” znajdującym się przy ulicy
Kamiennej 17 w Krakowie na podstawie okazanego „Karnetu” i dowodu
tożsamości/legitymacji uczniowskiej. „Karnet” można wykorzystać od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w soboty i
niedziele od 16.00 do 20.00, w terminie do 31 sierpnia 2017 r. (po uprzedniej
rezerwacji).
6. Zasady ogólne:
• Konkurs ma miejsce w Galerii „GIL” Politechniki Krakowskiej.
• Jako czas trwania Konkursu rozumie się: zaznajomienie z Regulaminem,
możliwość pobrania Kart Konkursowych, możliwość składania Kart
Konkursowych w Komisji Konkursu, losowanie nagród (11.30-12.30).
• Uczestnicy Konkursu mogą pobrać Karty Konkursowe jedynie przy stoliku
Samorządu Studentów WIL PK. Ważna Karta Konkursowa będzie opatrzona
pieczęcią Dziekanatu WIL PK.
• Karty konkursowe uczestnicy Konkursu składają przy stoliku Komisji
Konkursu.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o zwycięzcach Konkursu.
2. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu u Dziekana WIL PK, na
stronie internetowej Wydziału (www.wil.pk.edu.pl) oraz w miejscu odbywania się
Konkursu – Galerii „GIL”.
3. Każdy biorący udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz podpisanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje
Dziekan WIL PK.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej
Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

